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HOTARAREA nr. 59 

  din 27 septembrie 2021 

 
              Privind  schimbarea destinaţiei clădirii în care funcţionează Grădiniţa cu Program 
Normal Nădrag.    
  
              Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul  Timiş; 
             Având în vedere că în urma scăderii accentuate a numărului de copii preşcolari care 
frecventează cursurile Grădiniţei cu program normal Nădrag, imobilul în care funcţionează 
grădiniţa are o suprafaţă prea mare pentru această destinaţie şi generează cheltuieli mari de 
întreţinere şi exploatare; Ţinând cont că activitatea grădiniţei poate fi mutată în alt imobil din 
dotarea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag.   
             Ţinând cont de intenţia Consiliului Judeţean Timiş de a prelua respectivul imobil în 
vederea  înfiinţării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 
a unui serviciu public de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice;      
             Având în vedere referatul nr.1842 /24.09.2021 al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre; 
              Având în vedere referatul  nr. 1843/ 24.09.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr.1844 /24.09.2021 al comisiei de specialitate a 
consiliului local; 
               În conformitate cu prevederile art.112 alin. (6) din Legea nr.1/2001 a educaţiei 
Naţionale. 
               Ţinând cont de prevederile art. 5 şi art. 9 alin. (1) din Ordinul Ministrului Educaţiei 
şi Cercetării nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 de stat, precum si condiţiile necesare acordării acestuia. 
               În temeiul art. 129 al.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) , alin. (7) lit.a) şi art.139 alin . (2) din 
OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. 
              În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE : 

              Art. 1 Se aprobă schimbarea pentru perioadă nedeterminată, a destinaţiei clădirii în 
care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal Nădrag din cadrul Liceului Teoretic „Traian 
Grozăvescu” Nădrag, situat la adresa Comuna Nădrag, strada Grădiniţei nr.3, judeţul Timiş, 
înscris în CF 401439 Nădrag, nr. cadastral 401439-C1, proprietate a UAT Comuna Nădrag, 
domeniul public. 
              Art.2 Schimbarea destinaţiei clădirii menţionată la art.1,  va intra în vigoare după 
obţinerea  de catre Consiliului Local al Comunei Nădrag a avizului conform al ministrului 
educatiei nationale.  
              Art.3  Clădirea menţionată la art.1 va  fi alocată Consiliului Judeţean Timiş - Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş în vederea  înfiinţării unui serviciu 
public de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice.   
             Art.  4    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
             Art.  5    Prezenta hotărâre se comunică: 
                 - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş. 
                 - Primarului comunei Nădrag. 
                 - Liceului Teoretic „Traian Grozăvescu ” Nădrag 
                 - Ministerul Educaţiei 
                 -  Afisare 
                                                                                               Presedinte sedinta 
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Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


